ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 197
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
15799/6.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση -Σκιαδά Ζωή
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ανδρέας
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
Αραβανής Σπυρίδων

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (19) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 16ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Aπόφαση ∆.Σ. για έγκριση στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2014.
Εισηγητής: Ιωάννης Καρτάνος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας

1

Ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, κ Ιωάννης Καρτάνος, εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
Α

«Με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 ) συστήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και θεσπίστηκε η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να καταρτίζουν
«Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (Ο.Π.∆.), το οποίο συνοψίζει τα στοιχεία και την πορεία
εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων τους.
Με την αριθµ. 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 41273/15-10-2013 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, καθορίστηκε η διαδικασία εφαρµογής και παρακολούθησης του Ο.Π.∆. βάσει του
πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων. Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε
ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α., τα
οποία συνιστούν τις εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού
έτους. Οι εκτιµήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο
Ο.Τ.Α. δια της κατάρτισης του προϋπολογισµού του, ο βαθµός επίτευξης των οποίων ελέγχεται
κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, προκειµένου το ∆.Λ.Τ.Λ. να ανταποκριθεί τις
υποχρεώσεις του σχετικά µε την παροχή στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισµού

του,

απαιτείται

η

έγκριση

του

πίνακα

στοχοθεσίας

οικονοµικών

αποτελεσµάτων. Γι’ αυτό εισηγούµαι την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων του ∆.Λ.Τ.Λ. για το οικ. έτος 2014, όπως αυτός εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ∆.Λ.Τ.Λ. .
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, (∆.Λ.Τ.Λ.) για το οικ. έτος 2014, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την
αρ. 25/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας,
(∆.Λ.Τ.Λ.)
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.197/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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